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Resumo:  

A proposta deste trabalho é estudar a diferenciação como estratégia competitiva 
para obtenção de destaque no mercado industrial. A diferenciação é sempre uma 
questão intrigante, dada a sua complexidade de operação e identificação do que é 
diferencial para o seu mercado. Na parte teórica, são enfatizados os conceitos de 
estratégia e vantagem competitiva, bem como o conceito de diferenciação. O 
comportamento de compra do consumidor industrial e como ele avalia as 
alternativas de compra e o processo de decisão também são abordados. Em sua 
es-trutura, a dissertação apresenta vários modelos de avaliação de alternativas de 
compra, tendo o Modelo Kano como o foco da pesquisa. A pesquisa é aplicada no 
segmento gráfico, para verificar os atributos mais valorizados no processo de 
compra do segmento, e gerar informa-ções capazes de serem analisadas, 
identificando os diferenciais possíveis ao mercado. Nesse sentido, foi realizado um 
levantamento, utilizando as empresas compradoras do setor gráfico, com a coleta 
de 120 questionários no período de julho a novembro de 2011. Os resultados 
mostraram que os atributos (oito), em sua maioria, foram classificados como 
unidimensionais: Preço bom/ruim do fornecedor; Pontualidade/atraso na entrega; 
Prazo de entrega me-nor/maior; Fornecedor inova ou não os produtos; Prazo de 
pagamento curto/estendido; Forne-cedor desenvolve ou não produto para a 
empresa do respondente e Fornecedor tem um pós-venda eficaz ou não. Os 
outros dois atributos, Qualidade ou não dos produtos do fornecedor e Fornecedor 
atende ou não as especificações do produto, foram classificados como obrigató-
rios. Com o objetivo de aprimorar, foram feitas duas propostas de extensão do 
Modelo Kano: uma pelo modelo gráfico e, outro, pelos coeficientes de satisfação e 
insatisfação. O trabalho gerou contribuições, já que são raros os estudos, 
especialmente no mercado industrial, que fazem uso do Modelo Kano para buscar 
o conhecimento dos atributos de valor capazes de gerar diferenciação. Dessa 
forma, este trabalho contribuiu para o desenvolvimento de métodos de análise de 
diferenciação no mercado industrial.  
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